پژوﻫﺶﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي بﺮنﺎمهریزي شهﺮي ،دورة  ،9شﻤﺎرة  ،2تﺎبستﺎن 0011
ص 004 -034
DOI: 10.22059/JURBANGEO.2021.313532.1403

کﺎربست آیندهپژوﻫی در بﺮنﺎمهریزي حفﺎظتی بﺎﻓت تﺎریخی


(مورد مطﺎلعه :عﺮصۀ ثبت ﺟهﺎنی یزد)

حمید محمدی -استادیار گروه شهرسازی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
میالد بهبودی سعدآباد -کارشناس ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
پذیرش مقاله2911/80/12 :

تأیید مقاله2911/22/12 :

چکﯿده
حفﺎظت از بﺎﻓتﻫﺎي بﺎ ارزش تﺎریخی تحت تأثﯿﺮ عوامل اقتصﺎدي ،اﺟتﻤﺎعی ،زیستمحﯿطی و سﯿﺎسی قﺮار دارد کهه
بﺎ شنﺎسﺎیی این عوامل میتوان تأثﯿﺮات واردشده بﺮ بﺎﻓتﻫﺎي بﺎ ارزش تﺎریخی را شهنﺎتت و بهﺮاي ﻫهﺮ شهﺮایطی
بﺮنﺎمهریزي کﺮد .حفﺎظت از بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی و مﯿﺮاثی ،از ضﺮورتﻫﺎي بﺮنﺎمهریزي بﺮاي این نوع بﺎﻓتﻫﺎ است ،امﺎ
وﺟود محﯿطی پﯿچﯿده و در حﺎل تﻐﯿﯿﺮ ،حفﺎظت را دچﺎر چﺎلﺶ میکند که ازﺟﻤلۀ این چﺎلﺶﻫﺎ مهیتهوان بهه تهداو
ﻓﺮسودگی و ازدستدادن ﺟﻤعﯿت بومی اشﺎره کﺮد .استفﺎده از روشﻫﺎي نوآورانۀ آیندهپژوﻫی ،ایهن امکهﺎن را بهﺮاي
بﺮنﺎمهریزان شهﺮي ﻓﺮاﻫم میکند تﺎ بﺎ چﺎلﺶﻫﺎ و عد قطعﯿتﻫﺎي محﯿطی مقﺎبله کنند؛ بنﺎبﺮاین ،بهمنظهور تهدوین
ادبﯿﺎتی آیندهمحور بﺮاي مواﺟهه و حفﺎظت از بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی ،این تحقﯿق بﺎ بهتصویﺮکشهﯿدن آینهدهﻫهﺎي بﺎﻓهت
تﺎریخی شهﺮ ،ابتدا به شنﺎسﺎیی عوامل کلﯿدي مؤثﺮ بﺮ حفﺎظت بﺎﻓت تﺎریخی یزد می پﺮدازد .سپس بﺎ تجزیهوتحلﯿل
این عوامل و استفﺎده از روش تحلﯿل اثﺮ متقﺎبل ،سنﺎریوﻫﺎي آیندة بﺎﻓت تﺎریخی را تدوین میکند .روش ﺟﻤه آوري
اطالعﺎت ،اسنﺎدي و مﯿدانی (مصﺎحبه) است .بﺎ استفﺎده از نﻤونهگﯿهﺮي ﻫدﻓﻤنهد 01 ،نفهﺮ از متخصصهﺎن شنﺎسهﺎیی
شدند که داراي دانﺶ و تجﺮبه در موضوع تحقﯿق ﻫستند .این اﻓﺮاد شﺎمل اعضﺎي ﻫﯿئتعلﻤی (در حوزة شهﺮسﺎزي،
مﺮمت و آیندهپژوﻫی) ،مهندسﺎن مشﺎور در حوزة بﺎزآﻓﺮینی و مﺮمت بﺎﻓت تﺎریخی یزد ،اعضﺎي پﺮوندة ثبت ﺟهﺎنی و
مسئوالن در پﺎیگﺎه بﺎﻓت تﺎریخی یزد و مسئوالن بﺎﻓت تﺎریخی در شههﺮداري یهزد ﻫسهتند .بهﺎ بﺮرسهی مطﺎلعهﺎت
اسنﺎدي و توصﯿفی ،عوامل کلﯿدي مؤثﺮ بﺮ حفﺎظت بﺎﻓت تﺎریخی یزد شنﺎسﺎیی و بﺎ نظهﺮ متخصصهﺎن تحقﯿهق ،ایهن
عوامل کلﯿدي تدوین و تنظﯿم شدند 22 .عﺎمل کلﯿدي شنﺎسﺎییشده بهوسﯿلۀ متخصصﺎن تحقﯿق ،ارزشگذاري شهد
که به کﻤک نﺮ اﻓزار مﯿکمک ،دادهﻫﺎي تحقﯿق از نظﺮ تأثﯿﺮگذاري و تأثﯿﺮپذیﺮي تجزیهوتحلﯿل شدند .نتﺎیج نشهﺎن
میدﻫد مهمتﺮین پﯿشﺮانﻫﺎي مؤثﺮ بﺮ آیندة بﺎﻓت تﺎریخی ،مﯿزان وابستگی درآمد دولهت بهه اقتصهﺎد نفتهی ،تهوان
رقﺎبتپذیﺮي بﯿنالﻤللی و الگوي مصﺮف است که از بﺮتورد این پﯿشﺮانﻫﺎ ،ﻫشت سنﺎریو بﺮاي بﺎﻓت تهﺎریخی یهزد
میتوان متصور شد .بﺎ درنظﺮداشتن منطق ﻫﺮ سنﺎریو ،ﻓضﺎي موﺟود در آن سنﺎریوﻫﺎ تدوین شده است کهه در ایهن
مﯿﺎن ،ارکﺎن شهﺮسﺎزي بﺎﻓت تﺎریخی یزد (حفﺎظت ،دستﺮسی ،حفظ عﻤلکﺮدﻫﺎي بﺎ ارزش ،توسعۀ کﺎلبدي ،پویهﺎیی
اﺟتﻤﺎعی-ﻓﺮﻫنگی ،بهبود اقتصﺎدي ،ﻫمزیستی بﺎ محﯿطزیست و حفظ ارزشﻫﺎي انسﺎنی) در ﻫﺮ سنﺎریو بﺮرسی شد.
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مقدمه
سازمانها بهمنظور مواجهه با تغییرات اجتماعی ،تکنولوژیک و زیستمحیطی در میان محیطهای پیچیده با واکنشهای
سریع ،توجه بیشتری به چگونگی تجسم آینده و جهت راهبردهای خود میکنند م.)Bühring & Liedtka, 2018: 135
تحقیق درمورد عدم قطعیت در محیطهای سازمانی ،دارای تاریخ فکری طوالنی است م Ramírez & Selsky, 2014:

 .)1یکی از موضوعات مهم که طی دو دهۀ گذشته در ادبیات برنامهریزی جهان برجسته شده است ،تأثیرگذاری
آیندهنگاری بر سیاستگذاری است؛ بهگونهای که از اوایل دهۀ  2118به بعد ،در اجرای برنامههای سیاستگذاری بهعنوان
ابزار سیستمی و پشتیبانیکنندۀ تصمیمسازی ،بهرهبرداری گستردهای صورت گرفته است .این مهم نیز در قلمرو
برنامهریزی شهری و منطقهای بهعنوان برنامهریزی برای آینده ،از اصلیترین اجزای جداناشدنی فرایند برنامهریزی است
مملکزاده و همکاران .)93 :2911 ،ورود جدی رویکرد آیندهپژوهی به عرصۀ برنامهریزی شهری و منطقهای را میتوان
در دهههای آخر قرن بیستم دانست ممشکینی و همکاران.)291 :2910 ،
امروزه برنامهریزان شهری و سیاستگذاران دارای رویکرد آیندهمحور و مؤثر نیستند و به همین سبب این امکان را
ندارند تا با تحوالت قریبالوقوع موجود نیز پیشبینی کنند و برای اصالحات پیشرو آماده شوند و توانایی برخورد با
پیچیدگیهای ذاتی را داشته باشند .این برنامهریزان و سیاستگذاران همواره با چالشهای متنوعی روبهرو هستند که این
چالشها فقط با تصورات آیندۀ شهرها و با تأکید بر روشها و تکنیکهای رسمشده از آینده بهصورت نظاممند ،دقیق و
جامع قابلرویارویی است م .)Ratcliffe & Krawczyk, 2011: 643علیرغم شایستگیهای منابع قبلی ،ادبیات
تخصصی ،جدایی اساسی بین وسعت و محتوای تجارب آیندهپژوهی بهخصوص موارد موردنیاز برنامهریزی شهری را نشان
میدهد .از طرف دیگر برنامهریزان در زمان نگاه به آینده بر ابزارهای پیشبینی تمرکز دارند و بیشتر روشهای
آیندهپژوهی را بهعنوان تجارب پوچ درنظر میگیرند م .)Güell & Redondo, 2012: 319با توجه به ویژگیهای مهم
آیندهپژوهی در برنامهریزی شهری ،خأل ادبیات آیندهپژوهی در تجارب عملی و پژوهشی پررنگ است.
بافتهای تاریخی ،دربردارندۀ ثروتهای فرهنگی و میراثی تاریخی-معنوی و طبیعی شهر هستند و این فضاها،
فضاهایی پویا و منعکسکنندۀ ارزشهای تاریخی-فرهنگی هستند مدفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان 91 :2911 ،و
 .)22مطالعات اخیر میراث فرهنگی بهوسیلۀ کمیسیون اروپا م )European Commission, 2017بیانگر روابط بین
جریانهای اقتصادی و جامعۀ اروپایی با میراث فرهنگی است .درواقع این مطالعات با مصاحبه با شهروندان اروپایی نشان
داد  08درصد آنها میراث فرهنگی را مهمتر از مسائل شخصی میدانند م .)Dans, González, 2019: 68با توجه به
بافتهای با ارزش تاریخی ،شهرها با کسب جایگاه ویژه در فرهنگ و میراث فرهنگی بهطور گسترده پذیرفته شدهاند.
خصوصیات و ارزشهای بافت تاریخی ،بافتهای تاریخی را شایستۀ حفاظت میکند .این بافتها در زمینۀ شهرها ،باید
بهجای دغدغههای حفاظت ،بهعنوان یک کل درنظر گرفته شوند م)Doratli, Hoskara, & Fasli, 2004: 329-330؛
بنابراین ،حفاظت از میراث جهانی بافت تاریخی برای آیندگان و همچنین ضرورت توجه به رویکردهای آیندهمحور،
مسائل اصلی این تحقیق هستند .مطالعات بیشماری در زمینۀ آیندهپژوهی و بافتهای تاریخی بهصورت منفرد موجود
است ،اما خأل مطالعاتی با درنظرگرفتن جنبههای مطرحشده بهصورت مشترک احساس میشود.
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بافت تاریخی شهر یزد که نمونۀ منحصربهفرد بافت تاریخی در کشور است ،بهدلیل وجود ارزشهای تاریخی و
فرهنگی ،بهعنوان میراث فرهنگی شناخته میشود .این بافت عالوهبر داشتن ارزشهای میراثی ،منبع مناسبی از
درسهای معماری و شهرسازی بومی است .از میان شهرهای ایران ،یزد ازجمله شهرهایی است که از نظر آثار ارزشمند
تاریخی در بافت قدیم آن ،با معماری غنی و ویژگیهای منحصربهفرد ،در سطح کشور و جهان مطرح شده است.
ارزشهای ملموس و ناملموس بافت تاریخی شهر یزد بهوسیلۀ یونسکو در سال  1821به رسمیت شناخته شده است که
این امر اهمیت ارزشهای این میراث را به جهانیان نیز نشان میدهد .ثبت جهانی شهر یزد بهعنوان نخستین شهر
تاریخی ایران در فهرست یونسکو ،به مدیریت یکپارچه ،رعایت اصول معماری و برنامهریزی گستردۀ شهری بهمنظور
پایداری و آیندهنگاری برای آن نیازمند است ممویدفر ،صابری .)291-290 :2910 ،هدف از این پژوهش ،حفاظت از
بافتهای تاریخی یزد بهعنوان میراث فرهنگی است؛ چرا که این فضاها شایستۀ حفاظت هستند و حفاظت از میراث
فرهنگی میتواند حس اجتماعی و هویت فرهنگی ،تعامالت اجتماعی و شبکۀ اجتماعی ،تنوع فرهنگی و خالقیت،
مشارکت جامعه ،فرهنگ محلی و تاریخ توسعۀ شهر را بهوجود بیاورد م ،)Jim, 2017: 136-137اما با توجه به شرایط
درحالتغییر و عوامل تأثیرگذار اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،حفاظت دچار چالش شده است؛ بنابراین بهمنظور حفاظت از
میراث جهانی برای آینده ،این تحقیق با استفاده از روش آیندهپژوهی به بررسی آیندههای بافت تاریخی یزد با نگاه جامع
و یکپارچه با افق زمانی طوالنیمدت میپردازد.

مبﺎنی نظﺮي تحقﯿق
برنامهریزیشهری 

آیندهپژوهیباتأکیدبر

اخیراً در چشمانداز شهرها میتوان بازتاب روزافزون عالقه به روشها و تکنیکهای آیندهپژوهی را مشاهده کرد .ریشۀ
واژۀ آیندهپژوهی را میتوان در مطالعات برنامهریزی نظامی پیدا کرد که بهوسیلۀ آمریکا در طول دهههای  2128و 2118
آغاز شد و در ادامه بر تجزیهوتحلیل نیروهایی تمرکز بیشتری یافت که موجب دگرگونی فناوری و جامعه میشدند .در
اروپا آیندهپژوهی با توسعۀ مفهوم مطالعات آیندهپژوهی منطقهای ظهور پیدا کرد که بر ساختار چشمانداز مشارکتی و
فعالیتهای برنامهریزی راهبردی استوار است .آیندهپژوهی موجب تفکر ،بحث و ساخت آیندۀ میانمدت و بلندمدت برای
گروههای ذینفع در مناطق استانها و شهرها میشود م Dixon, Montgomery, Horton-Baker & Farrelly,

.)2018: 781
2

فناوری پیشبینی و برنامهریزی بلندمدت در دهۀ  2118بهوسیلۀ شرکت رند ارائه شد .در ادامه و در پاسخ به ارائه،
برخی ابزارهای اصلی فناوری پیشبینی ،مانند دلفی و تجزیهوتحلیلهای سناریومحور مطرح شدند .تجارب گستردۀ
آیندهپژوهی در دهۀ  2138بهوسیلۀ نیروی دریایی و هوایی آمریکا انجام گرفت .این رویکردها و مفاهیم آیندهپژوهی نیز
در اروپا توسعه یافت .درنهایت آنچه امروز بهعنوان آیندهپژوهی میشناسیم ،در سال  2118در ژاپن اتفاق افتاد .در اوایل
دهۀ  2108چندین ابتکار عمل آیندهپژوهی در فرانسه وجود داشت .در همین دهه ،کشورهایی مانند استرالیا ،کانادا و سوئد
1. Rand
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نیز تجارب مربوط به فناوری آیندهپژوهی را آغاز کردند .بااینحال ،پیش از سال  ،2118در آلمان ،انگلستان و
ایاالتمتحدۀ آمریکا فناوری آیندهپژوهی نسبتاً کمی وجود داشت .در سال  ،2118استرالیا ،فرانسه ،آلمان ،هلند ،انگلستان،
ایاالت متحدۀ امریکا و سایر کشورها تجارب مهم آیندهپژوهی را آغاز کردند .میتوان اظهار داشت که تا امروز
آیندهپژوهی دارای سه نسل مختلف است :نسل اول مربوط به فناوری پیشبینی بهوسیلۀ کارشناساناست ،نسل دوم وارد
موضوعات صنعتی و تجاری شده و در نسل آخر آیندهپژوهی دارای دیدگاه اجتماعی و کاربردی است م Hartman, 2011:

.)335-336
گیل و ردندو معتقدند آیندهپژوهی را میتوان یک عمل سیستماتیک ،مشارکتی ،گردآوری مفاهیم آینده و فرایند
ساخت چشمانداز با هدف تصمیمگیری در زمان حال و تحریک ابتکارات در حوزۀ شهری و منطقهای دانست .بهمنظور
ارتباط ابزارهای آیندهپژوهی و فرایند برنامهریزی شهری ،گیل و ردندو رویکردی را شامل پنج مرحلۀ اصلی معرفی
کردهاند م .)Güell & Redondo, 2012: 318دید سیستماتیک آیندهپژوهی ساریتاس م )1883مبتنی بر پنج فعالیت
است که عبارتاند از :گام درککردن ،گام ترکیب ،گام تحلیل و انتخاب ،گام تغییر و تحول و گام فعالیت .مارتین برای
آیندهپژوهی این فرایند را مرحلهبندی میکند که هریک از این مراحل در اجرای فعالیت آیندهپژوهی در بسیاری از
کشورها استفاده شده است .این مراحل عبارتاند از :مرحلۀ پیشآیندهپژوهی ،مرحلۀ اصلی آیندهپژوهی ،مرحلۀ
پساآیندهپژوهی معباسی شاهکوه .)1 :2901 ،بنا بر نظر پوپر ،آیندهپژوهی دارای پنج عنصر اصلی پیشآیندهپژوهی،
استخدام ،تولید ،اقدام و تجدید است م .)Popper, 2008: 66هورتون یک راهنمای کوتاه و ساده برای فرایند آیندهپژوهی
ارائه داده است که شامل مراحل جمعآوری اطالعات درمورد آینده مدولت ،شبکهها ،تخصص ،ادبیات نظری،
استفادهکنندگان ،تحقیقات ،تهیهکنندگان ،نظرسنجیها) ،ترجمه و تفسیر دانش به فهم مدر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
فناوری ،قانونی ،خارجی ،محیطزیست) و ادغام و تعهد مابزارها ،کارگاهها ،گزارشها ،شبکهها و درنهایت اقدام) است
م .)Horton, 1999: 6فرایند آیندهپژوهی با حضور بازیگران اصلی محلی و منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است که
هیگدم م )1822این فرایند را به این صورت میبیند :گفتوگو با مشاوران منطقهای درمورد فرایند و چارچوب کار ،مقدمات
عملی ،مصاحبه ،بررسیها ،آمار و تجزیهوتحلیل ،کارگاههای سناریو ،تجزیهوتحلیل و گزارشها از هر منطقه و ورودیها
به فرایند آیندهپژوهی سرزمین م .)Higdem, 2014: 44-45راوتز و مایلز معتقدند آیندهپژوهی موجب افزایش
ظرفیتهای یادگیری اجتماعی و حکمروایی خوب شهر میشود .از اینرو فرایند پیشنهادی آنها شامل این مراحل است:
چندگانۀ یادگیری میان بازیگران و عوامل ،مقابله با تغییرات پویا و عدمقطعیتها ،همافزایی برای تکامل سیستم و
مشارکت بهمنظور ایجاد خرد مشترک م.)Ravetz & Miles, 2016: 478-479
مقیمی در سال  2919به بررسی معرفتشناسی آیندهپژوهی در آیندۀ شهرها و نظام مطالعات و برنامهریزی پرداخت.
نتایج تحقیق او به نظام جدید برنامهریزی در شهرسازی و معماری با بهرهگیری از روشهای آیندهپژوهی اشاره دارد.
عیوضی و همکاران در سال  2912با هدف تبیین جایگاه برنامهریزی فرهنگیشده در شهر ایرانی-اسالمی به طراحی
الگوی فرایند نظام برنامهریزی فرهنگ ایرانی-اسالمی با رویکرد آیندهپژوهی پرداختند .براساس نتایج ،ضعف نظام
برنامهریزی شهر در توجهنکردن به مؤلفۀ فرهنگ و آیندهپژوهی است .ملکزاده و همکاران در سال  2911با استفاده از
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تکنیک تحلیل ،اثرات متقاطع و با بهرهگیری از نرمافزار میکمک به تحلیل مؤلفههای توسعۀ کالنشهر کرج پرداختهاند
و بر این اساس عوامل کلیدی را بررسی کردند .نعیمی و پورمحمدی م )2911با رویکرد آیندهنگاری ،به شناسایی و بررسی
تأثیرگذاری مهمترین عوامل مؤثر بر وضعیت آیندۀ سکونتگاههای فرودست شهر سنندج پرداختند .آنها دوازده عامل
کلیدی مؤثر بر وضعیت آیندۀ این سکونتگاهها را شناسایی کردند .زالی و عطریان م )2911به شناسایی عوامل اصلی و
ترسیم آیندههای باورکردنی و مطلوب در آیندۀ گردشگری منطقهای استان همدان پرداختند .آنها چهارده عامل اصلی را
شناسایی و براساس این عوامل ،سناریوهای ضعیف ،باورکردنی و قوی را نیز بررسی کردند .دلانگیز و همکاران در سال
 2913سناریوهای آیندۀ توسعۀ استان کهگیلویه و بویراحمد را تدوین کردند .بکتاش و همکارانش م )2913با تأکید بر
مدیریت واحد راهبردی ،به استفاده از دانش بهروز آن برای حفظ میراث ملموس و ناملموس پرداختند .این تحقیق با
استفاده از روشهای آیندهپژوهی ،سعی بر حفظ و مدیریت میراث فرهنگ اسالمی دارد .رهنما و همکاران در سال 2911
سناریوهای محتمل استان البرز را بررسی کردند.
براساس تهدیدها و فرصتهای موجود در هریک از سناریوها ،سناریوهای استان البرز دستهبندی شد .نتایج تحقیق
نصر م )2910با هدف شناسایی پیشرانهای مؤثر بر توسعۀ پایدار شهر شیراز و بررسی سناریوهای مطلوب توسعۀ پایدار
بیانگر آن است که پیشرانها شامل ده عامل هستند که سناریوهای مطلوب را به همراه دارند .مویدفر و صابری در سال
 2910به آیندهپژوهی در بافت تاریخی یزد پرداختند .علیرغم وجود مطالعات متعدد در حوزۀ آیندهپژوهی در برنامهریزی
شهری ،بهندرت تحقیقاتی درمورد استفاده از روشهای آیندهپژوهی در برنامهریزی برای بافت تاریخی انجام شده است؛
بنابراین ،پژوهش حاضر بهمنظور پرکردن این خأل مطالعاتی انجام گرفته است.
سه موضوع اصلی برای حمایت از آیندهپژوهی در مطالعات شهری مطرح شده است .مورد اول مربوط به سطح باالی
پیچیدگی و آشفتگی است که مشخصۀ شهرهای ما در قرن بیستویکم است .در این زمینه ،بسیاری از ابزارهای تحلیلی
سنتی هیچ کمکی به برنامهریزان شهری نخواهند کرد؛ بنابراین آنها مجبور خواهند شد تا روشها و ابزارهای جدیدی را
برای رفع چالشهای پیشروی توسعه بهکار ببرند .دوم بحث اجتماعی ذاتی در برنامهریزی شهری و نیاز به همکاری
ذینفعان است که میتواند از طریق همزیستی دوجانبه بین مطالعات آینده و برنامهریزی شهری تسهیل شود .سوم بین
مطالعات آینده و برنامهریزی راهبردی رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد .نیاز به فکرکردن درمورد آینده و تدوین چشماندازهای
بلندمدت ،برنامهریزی راهبردی را بهعنوان یک کارکرد مناسب برای مطالعات آینده معرفی میکند م & Güell

.)Redondo, 2012: 318
آیندهپژوهی درواقع دانش و معرفتی است که دید افراد را نسبت به رویدادها ،فرصتها و چالشهای احتمالی آینده باز
میکند .همچنین از طریق کاهش ابهامها و تردیدهای فرساینده ،توانایی انتخابهای هوشمندانۀ افراد و جامعه را افزایش
میدهد و به همگان اجازه میدهد تا بدانند به کجاها میتوانند و باید بروند .برنامهریزی ،گرایش و خواست انسان آینده
برای حل مشکالت در آینده است .درخصوص برنامهریزی ،برای آینده دو پارادایم کلی اکتشافی و هنجاری وجود دارد که
هرکدام از این پارادایمها از زاویۀ خاصی به مفهوم آینده و نحوۀ رسیدن به آن مینگرند منعیمی و پورمحمدی)11 :2911 ،
که برنامهریزان شهری بنا بر نوع برنامه میتوانند از پارادایمهای ذکرشده بهرهمند شوند .اگرچه در دو دهۀ اخیر
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آیندهپژوهی در بین دانشگاهیان محبوب شده است ،تابهحال تعریف استانداردی از آن ارائه نشده است .درواقع ادبیات
موضوع دو دسته تعریف را مشخص میکند .پذیرفتهترین نقلقول مربوط به مارتین م )2111است .از دیدگاه مارتین،
آیندهپژوهی فرایندی است در تالش سیستماتیک برای جستوجوی آیندۀ طوالنیمدت علم ،فناوری ،اقتصاد و جامعه که
هدف آن شناسایی زمینههای تحقیقات راهبردی و فناوریهای درحالظهور عمومی است که احتماالً بیشترین مزایای
اقتصادی و اجتماعی را بهدنبال خواهد داشت .همچنین در منابع دیگر ،فناوری آیندهپژوهی ابزاری سیستماتیک تعریف
شده است برای ارزیابی توسعه و تحوالت علمی و فناوری که میتوانند تأثیرات بسزایی بر رقابت صنعتی ،ایجاد ثروت و
کیفیت زندگی داشته باشند .اغلب ،آیندهپژوهی با دیگر فعالیتهای آیندهمحور مانند پیشبینی ،مطالعات آینده و
برنامهریزی راهبردی اشتباه گرفته میشود .آیندهپژوهی را نباید با پیشبینیهایی اشتباه گرفت که تمایل به ثبات در
فرضیههای چگونگی آینده دارند .آیندهپژوهی بهدنبال پیشبینی نیست؛ فرایندی است که بهدنبال ایجاد چشماندازهای
مشترک از آینده است م.)Hartman, 2011: 335
اتحادیۀ اروپا آیندهپژوهی را بهعنوان یک عمل سیستماتیک ،مشارکتی ،جمعآوری فهم آینده و فرایند ساخت
چشمانداز میانمدت و بلندمدت با هدف تصمیمگیری در زمان حال و بسیجکردن اقدامات مشترک تعریف کرده است
م .)European Union, 2011: 6آیندهپژوهی هم یک چارچوب مفهومی و هم یک فرایند تجزیهوتحلیل با نگاه به جلو
در تصمیمگیری است که شامل مالحظات میانمدت و بلندمدت برای آیندههای محتمل میشود .آیندهنگاران شهری،
آیندهپژوهی را علم تفکر درمورد آیندۀ شهرها دانسته است .آیندهپژوهی روشهای متنوعی را برای تصمیمگیران ترسیم
میکند تا به شواهد جامعی درمورد پیشبینی و تغییر آیندههای محتمل دست یابند م.)Dixon & others, 2018: 781

بﺎﻓت تﺎریخی
یونسکو در سال  2101فرهنگ را چنین تعریف میکند :اکنون میتوان گفت فرهنگ کل ویژگیهای متمایز معنوی،
مادی ،فکری و عاطفی است که یک جامعه یا یک گروه اجتماعی را مشخص میکند .این نوع فرهنگ نهفقط شامل هنر
و ادبیات است ،بلکه شامل شیوههای زندگی ،حقوق اساسی انسان ،سیستمهای ارزشی ،سنتها و اعتقادات نیز میشود
م.)Dodwell, 2018: 14
وقتی میخواهیم میراث شهری را تعریف کنیم ،آنچه بیشتر به ذهن متبادر میشود ،معموالً بناهای تاریخی مانند
کلیساها ،معابد ،انواع بناهای مذهبی ،کاخها ،دژها ،قلعهها ،دیوارهای تاریخی و دروازههای شهر و انواع دیگر
ساختمانهای عمومی مآموزشی ،علمی ،اداری و غیره) است .عالوهبراین بناهای تاریخی ،حتی ممکن است عناصر
غیرمحسوس میراث شهری مانند آدابورسوم و عقاید نیز وجود داشته باشند که برای بیان مفصل استفاده از فضا و محیط
ساختهشده نقش دارند م.)Steinberg, 1996: 463
بنا به باور عموم ،میراث فرهنگی نقش مهمی در ایجاد یک شهر پایدار دارد .میراث فرهنگی کاتالیزوری برای انسجام
اجتماعی ،یک عنصر هویت و خالقیت و یک عامل اقتصادی است .درواقع امروزه نقش میراث فرهنگی در اهداف توسعۀ
پایدار تردیدناپذیر است م .)Appendino, 2017: 2ارزشهای بافت تاریخی دارای ابعاد ملموس و ناملموس هستند و
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حفظ چنین ارزشهایی موجب توسعه در ابعاد گوناگون میشود .شناخت و بررسی دقیق این ارزشها ،امری مهم در
مطالعات آیندهمحور و برنامهریزی برای این بافتها است.
کنفرانس هبیتات سوم ،آیندۀ شهرها را به این صورت نشان میدهد :میراث شهری وضعیت بسیار مهم را در تمام
جهان بهدست آورده است مدر بین شناختهشدهترین انواع میراث) و این وضعیت بهعنوان یک هدف از سیاستهای
عمومی و سرمایهگذاریهای خصوصی مطرح میشود .شهرها جایی هستند که بیشتر مردم در قرن بیستویکم در آنجا
زندگی میکنند .اینجاست که افراد  -ساکنان قدیمی و افراد تازهوارد  -هویت فردی و اجتماعی خود را بنا میکنند و در
آنجا کار و مالقات خواهند کرد؛ جایی که برای معیشت خود کار میکنند و فرهنگ خود را بیان میکنند .میراث شهری
میتواند پاسخی برای بسیاری از نیازها باشد :چه بهعنوان مکانی که بیانگر تاریخ و سنن است و چه بهعنوان مخزن
شیوههای اجتماعی طوالنیمدت در مکان .این مناطق اغلب صحنۀ اصلی برای اجرای هنرهای تجسمی و کانون
گردشگری هستند .آنها نقشی فراتر از اندازۀ محدود خود دارند و محور توسعۀ شهری و راهبرد بازاریابی شهری میشوند.
حفظ میراث شهری را نباید بهعنوان گزینه برای رشد شهری تلقی کرد ،بلکه برعکس ،بهعنوان بخشی جداییناپذیر از
یک راهبرد توسعۀ شهری باید درنظر گرفت که در گرو درک کاملی از ارزشهای فرهنگی هر مکان است م & Roders

.)Bandarin, 2019: 4
تحوالت گستردهای در مواجهه با میراث فرهنگی از دهۀ  2138به بعد صورت گرفته است؛ بهطوریکه تقریباً در هر
سند سیاسی بینالمللی فرهنگی در دهۀ  ،2138مفهوم رویکرد یکپارچه و جامع بهعنوان میراث و توسعۀ شهری برجسته
شده است .کنوانسیون میراث جهانی از دولتها میخواهد با هدف حفظ عملکرد میراث فرهنگی و طبیعی ،سیاستهای
کلی را اتخاذ کنند .در سال  ،2113یونسکو توصیهای را درمورد حفظ و نقش معاصر مناطق تاریخی بیان میکند .در سال
 2101شورای بینالمللی آثار و مکانها م ،)ICOMOSمنشور واشنگتن را برای حفاظت از شهرهای تاریخی و مناطق
شهری تصویب کرده است .تا سال  ICOMOS ،1822رویکرد منظر شهر تاریخی برای میراث فرهنگی مدنظر بود که
این نظریه از ابتدای قرن بیستم در حال پیشرفت است .نظریههای درحالتحول درمورد مدیریت یکپارچۀ میراث را
میتوان از سال  2118در بسیاری از کشورها دید م.)Veldpaus, Pereira Roders, & Colenbrander, 2013: 8-9
منظر شهر تاریخی یک ذهنیت ،یک درک از شهر یا بخشهایی از شهر است که بهدنبال حفاظت و توسعۀ آن است.
منظر شهر تاریخی نتیجۀ فرایندهای طبیعی ،فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی است که بهصورت مکانی ،زمانی و تجربی
ایجاد میشود .این مفهوم شامل الیههایی از معانی نمادین ،میراث ناملموس ،درک ارزشها و پیوندهای بین عناصر
ترکیبی از منظر تاریخی شهر است و همچنین دانش محلی از جمله شیوههای ساخت و مدیریت منابع طبیعی را شامل
میشود م.)Taylor, 2016: 3

روش تحقﯿق
برنامهریزان شهری که مایل به استفاده از روشهای آیندهپژوهی در یک بافت شهری هستند ،ابتدا باید مناسبترین روش
را انتخاب کنند .روشهای آیندهپژوهی باید کیفی ،علمی ،سامانمند ،اکتشافی و مشارکتی باشند م Fernandez-Güell,
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 .)2009: 10-11این تحقیق از نوع کاربردی است و از حیث طرح تحقیق ،توصیفی مغیرآزمایشی) است که از فرایند و
تکنیکهای آیندهپژوهی استفاده میکند .در این نوع تحقیق ،جمعآوری اطالعات به روشهای اسنادی و میدانی انجام
میشود .ادبیات موضوع با استفاده از روش اسنادی بررسی شده و از طریق مصاحبههای هدفمند دادههای تحقیق
استخراج شده است .حجم نمونۀ تحقیق شامل  28نفر از متخصصان دارای دانش و تجربه و اعضای هیئتعلمی و
متخصص در حوزههای شهرسازی ،مرمت و آیندهپژوهی ،اعضای تهیهکنندۀ گزارش پروندۀ ثبت جهانی بافت تاریخی
یزد ،مسئوالن پایگاه میراث فرهنگی در بافت تاریخی یزد ،مهندسان مشاور و متخصص در حوزۀ بازآفرینی محلههای
بافت تاریخی یزد و مسئوالن بافت تاریخی در شهرداری یزد هستند .حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند
انتخاب شد مبازرگان .)12 :2912 ،اطالعات آماری نمونۀ آماری در جدول  2قابلمشاهده است.
ﺟدول  .0اطالعﺎت آمﺎري حجم نﻤونهتحقﯿق

ﺟنسﯿت
مرد
زن
-

تعداد
1
9
-

سن
 11تا 91
 91تا 21
 21تا 18

تعداد
2
1
2

مﯿزان تحصﯿالت
دکتری
کارشناسی ارشد
-

تعداد
2
3
-

شﻐل
عضو هیئتعلمی
مسئول و کارمند
مهندس مشاور

تعداد
2
2
1

یافتن متخصصانی که در سه حوزۀ آیندهپژوهی ،بافت تاریخی یزد و شهرسازی دارای تخصص باشند ،امری دشوار
است .همچنین روش تحلیل اثرات متقابل و تکمیل ماتریس آن ،روشی زمانبر است که برای ارزیابی تأثیرگذاری و
تأثیرپذیر ی عوامل بسیار حساس وجود افراد متخصص الزم است؛ بنابراین وجود متخصصان اندک برای پیشبرد اهداف
تحقیق ،از محدودیتهای این پژوهش بهشمار میرود .عوامل کلیدی مؤثر بر توسعۀ بافت تاریخی یزد ،با استفاده از روش
پیمایش محیطی شناسایی شد و با روش تحلیل اثر متقابل در نرمافزار میکمک 2به تجزیهوتحلیل عوامل کلیدی پرداخته
شد .با برخورد مهمترین عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه ،سناریوهای تحقیق شکلگرفته است.
شناسایی عوامل کلیدی ،از مهمترین مراحل آیندهپژوهی است که با روش پویش محیطی انجام گرفته است .در این
روش ،ابتدا اهداف و چشماندازهای اسناد فرادستی بافت تاریخی بررسی شد .در مرحلۀ بعد ،بافت تاریخی و ارزشهای
مشهود و نامشهود آن شناسایی شد .با درنظرداشتن برنامهها و اهداف در اسناد فرادست ،شناخت بافت تاریخی و مطالعات
توصیفی ،عوامل کلیدی بافت تاریخی بررسی و این عوامل با نظر متخصصان تحقیق در مصاحبهها مطالعه و تدوین شد.
درنهایت در این تحقیق  11عامل کلیدی با استفاده از روش پویش محیطی شناسایی و سپس وارد نرمافزار میکمک
شدند .با ایجاد ماتریس  11×11نظرسنجی ،تأثیرپذیری و تأثیرگذاری هریک از عوامل بر یکدیگر ،با ده متخصص
مصاحبه شد .امتیازهای دادهشده بین  8تا  9است معدد  8به معنی عدم تأثیرگذاری ،عدد  2به معنی تأثیرگذاری کم ،عدد
 1به معنی تأثیرگذاری متوسط و عدد  9به معنی تأثیرگذاری زیاد) .تعداد تکرار دو بار درنظر گرفته شده است .درجۀ
پرشدگی ماتریس برابر با  18/80درصد است که نشاندهندۀ تأثیر پراکندۀ عوامل بر یکدیگر است .همانطور که در

1. Mic Mac
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جدول  1مشاهده میشود ،ماتریس با دو بار چرخش دادهای از مطلوبیت و بهینهشدگی باالیی برخوردار است که این امر
بیانگر روایی و پایایی باالی مصاحبه و پاسخهای دادهشده است.
ﺟدول  .2درﺟۀ مطلوبﯿت و بهﯿنهشدگی مﺎتﺮیس
تأثﯿﺮپذیﺮي
 10درصد
 288درصد

تأثﯿﺮگذاري
 12درصد
 12درصد

چﺮتﺶ
2
1

محدودة موردمطﺎلعه
بافت تاریخی و حوزۀ انتخابی ،دستنخوردهترین ،یکپارچهترین و معتبرترین بخش بافت تاریخی یزد است که ارزشهای
فرهنگی و تاریخی را حفظ کرده است که از اوایل قرون اسالمی تا زمان کنونی ،همواره تحت تحوالت تکاملی بوده
است .این شهر نشانگر دورههای اصلی تاریخ و معماری است و شامل محلههای قدیمی ،بناهای تاریخی و بهطور ویژه
ساختمانهای مسکونی و عمومی است .دورۀ اصلی معماری و توسعۀ شهری در یزد مربوط به دورههای زمانی اتابکان
م -2222وجود سکونتگاهها در منطقۀ یزد به دوران قبل از اسالم برمیگردد ،اما بنا بر شواهد ،شهر تاریخی یزد در قرن
دهم میالدی مقرن چهارم هجری) تأسیس شده است .نام یزد احتماالً از نام یزدگرد پادشاه ساسانیان گرفته شده است.
این شهر قطعاً در زمان ساسانیان مرکز زرتشتیان بوده است .پس از فتح عربها ،بسیاری از زرتشتیان از استانهای
همجوار به منطقۀ یزد مهاجرت کردند .مردم این شهر با پرداخت عوارض ،مجاز به ماندن در دین زرتشت بودند ،اما
بهتدریج اسالم دین غالب شد .یزد بهویژه پس از قرن دهم میالدی مقرن چهارم هجری) دارای تاریخ مکتوب و مستند
است.
 ،)2111ایلخانان م ،)2991-2113تیموریان م ،)2118-2918صفویان م )2193-2188و قاجار م )2111-2101است.
محدودۀ بافت تاریخی که در نقشۀ  2مشخص شده است ،در حال حاضر همراستای استحکامات در این دورهها درنظر
گرفته شده است .در این محدوده بیش از  218بنای تاریخی مجزا در فهرست آثار ملی وجود دارد .بافت تاریخی ،بازار
مبازار خان بهعنوان بازار اصلی) را شامل میشود که عناصری مانند کارگاههای تولیدی ،تیمچهها و کاروانسراها را نیز
دربردارد .همچنین در محدودۀ مطالعاتی ،بناهای تاریخی مربوط به قرن  28تا  21مانند مسجد مصلی ،مجموعۀ امامزاده
جعفر و غیره وجود دارد .برخی از اقلیتهای مذهبی در محدودۀ تاریخی زندگی میکردند .از اینرو محدودۀ بافت تاریخی
محلۀ زرتشتیان را نیز شامل میشود .اهمیت این محله به استمرار هویت و سکونت مالکان از زمان تشکیل تا امروز است.
منطقۀ منفصل دیگر در محدودۀ تاریخی ،باغ دولتآباد است که بنا بر اهمیت و ارتباط این باغ با بافت تاریخی در محدودۀ
مطالعاتی قرار گرفته است م.)ICHHTO, 2016: 3-11
معیارهای انتخاب محدودۀ مطالعاتی عبارتاند از م:)ICHHTO, 2017: 28
 استحکامات دورۀ ایلخانیان و نواحی داخلی آن بهعنوان قدیمیترین هستۀ شهر تاریخی؛ ارگ دولتی و استحکامات آن متعلق به دورۀ تیموریان؛ -مجتمع امیرچقماق و نواحی مجاور آن بهعنوان عامل توسعۀ شهری آن فضا؛

024

پژوﻫﺶﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي بﺮنﺎمهریزي شهﺮي  ،دورة  ،9شﻤﺎرة  ،2تﺎبستﺎن 0011

 ساخت و گسترش مجتمع بازار در دورۀ زندیه و قاجار؛ مجموعۀ خانههای منحصربهفرد و باارزش متعلق به تجار فعال در بازار؛ مجتمع شاهطهماسب بهعنوان مرکز تحوالت سیاسی و اجتماعی در دورۀ صفویه؛ محلۀ امامزاده جعفر بهدلیل پیوندهای مذهبی محله با کل شهر؛ محلههای پیر برج و گازرگاه بهعنوان سکونتگاه برای مقامات قدیمی و همچنین الگوی خاص معماری و شهرسازیمحله؛
 -محلههای زرتشتی و یهودی بهدلیل الگوهای خاص معماری خانهها و همزیستی مسالمتآمیز در بین ادیان.

شکل  .0محلهﻫﺎ و مﺮز عﺮصه و حﺮیم بﺎﻓت تﺎریخی یزد
منب ICHHTO, 2016: 4 :

یﺎﻓتهﻫﺎي تحقﯿق
ابتدا به شناسایی عوامل کلیدی و مؤثر بر توسعۀ بافت تاریخی پرداخته شد که این عوامل بر آیندۀ توسعه و حفاظت از این
بافت تأثیرگذار است .پویش محیطی ،یکی از ابزارهای کارا بهمنظور شناسایی این عوامل است و هشدار اولیه را اعالم
میکند .این هشدار در خصوص تغییرات مهمی است که در محیط در حال رخدادن هستند .با استفاده از این روش،
سیگنالهای ضعیف را شناسایی میکنند که نمایانگر ضرورت تغییر در برنامهها است منعیمی و پورمحمدی.)11 :2911 ،
بهطور خالصه ،هدف از سیستم پویش محیط ،یافتن سریع نشانههای توسعۀ آینده برای دستیابی به آن است .پویش
محیطی دارای روشهای مختلفی است که این تحقیق بهمنظور شناسایی عوامل کلیدی ابتدا از مرور ادبیات و مقاالت
استفاده کرد .بهمنظور شناسایی عوامل کلیدی ،ابتدا برنامهها و اهداف بافت تاریخی یزد در اسناد فرادستی بررسی شد .این
اسناد شامل برنامۀ آمایش استان یزد م ،)2911سند چشمانداز توسعۀ شهرستان یزد م ،)2911طرح جامع شهر یزد م،)2910
طرح جامع یزد تجدیدنظر م ،)2939طرح بهسازی بافت قدیم شهر یزد م ،)2931طرح جامع شهر یزد م ،)2900طرح
راهبردی بافت فرسودۀ شهر یزد م ،)2903طرح راهبردی بافت تاریخی شهر یزد م )2900و طرح حفاظت جامع بافت

محﻤدي و بهبودي سعدآبﺎد :کﺎربست آیندهپژوﻫی در بﺮنﺎمهریزي حفﺎظتی بﺎﻓت تﺎریخی ...

024

تاریخی م )2900هستند .همچنین مطالعات شناخت وضع موجود و ارزشهای بافت تاریخی یزد صورت گرفت .با توجه به
مطالعات اسنادی ،بررسی برنامهها و اسناد فرادستی و شناخت بافت تاریخی در گام اول عوامل کلیدی احصا شد و در گام
دوم با استفاده از دیدگاههای متخصصان و خبرگان و از طریق سنجش اهمیت و عدم قطعیت عوامل کلیدی پاالیش و
تدقیق شدند که در جدول  9آمده است.
ﺟدول  .3عوامل کلﯿدي مؤثﺮ بﺮ توسعۀ بﺎﻓت تﺎریخی یزد
مؤلفه

اجتماعی ،فرهنگی و جمعیتی

اقتصادی

زیستمحیطی
گردشگری

سیاسی و مدیریتی

عوامل کلﯿدي
نرخ رشد جمعیت
مهاجرت
سرمایۀ اجتماعی
الگوی مصرف
نرخ باسوادی
جذب سرمایهگذاری
میزان وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی
نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور
توان رقابتپذیری بینالمللی
قدرتهای اقتصادی نوظهور
قیمت نفت
تغییرات اقلیمی
بحران آب و خشکسالی
توسعۀ انرژیهای پاک و نو
خدمات و زیرساختهای صنعت گردشگری
رویکردها و سیاستهای بخش گردشگری
تحوالت فناوری
تعامالت و روابط بینالمللی
تحریم
جهانیشدن
مشارکت و جایگاه مردم در نظام مدیریتی و سیاسی
گسترش تروریسم در منطقه

با شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر حفاظت و توسعۀ بافت تاریخی ،ماتریسی  n×nاز این عوامل ایجاد شد .تعداد سطر
و ستونها براساس تعداد عوامل کلیدی مشخص شدند .در این تحقیق  11عامل یا همان متغیر شناسایی شده است؛
بنابراین با ایجاد ماتریسی که سطر و ستون آن عوامل کلیدی است ،به بررسی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عوامل نسبت به
هم با امتیازهای  8تا  9پرداخته شد .جمع اعداد در سطر هر عامل نشاندهندۀ تأثیرگذاری آن عامل و جمع ستونی هر
عامل ،نشاندهندۀ تأثیرپذیری آن عامل در ماتریس اثر متقابل است .نتایج اولیۀ تحلیل تأثیرات متقابل عوامل با دو بار
تکرار در جدول  2نشان میدهد از مجموع  202رابطۀ عوامل در ماتریس 121 ،رابطه دارای عدد  2هستند که نشاندهندۀ
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اندک عوامل نسبت به هم است .همچنین  20رابطه دارای عدد  8هستند که بازگوکنندۀ
ارتباطنداشتن عوامل با یکدیگر است.
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ﺟدول  .0نتﺎیج اولﯿۀ تحلﯿل تأثﯿﺮات متقﺎبل عوامل
مقدار
11
1
20
121
238
92
202

شﺎتص
ابعاد ماتریس
تعداد تکرار
تعداد صفر
تعداد یک
تعداد دو
تعداد سه
جمع

نحوۀ توزیع و پراکنش عوامل در صفحۀ پراکندگی ،حاکی از میزان پایداری یا ناپایداری سیستم است .این صفحه
بهوسیلۀ تجزیهوتحلیل نرمافزار میکمک ایجاد شده است .درمجموع دو نوع پراکنش وجود دارد که به سیستمهای پایدار
و سیستمهای ناپایدار معروف هستند .در سیستمهای پایدار ،پراکنش عوامل بهصورت  Lاست ،یعنی برخی عوامل
ممتغیرها) دارای تأثیرگذاری باال و برخی دارای تأثیرپذیری باال هستند .در سیستمهای ناپایدار ،عوامل ممتغیرها) حول
محور قطری صفحۀ پراکندگی هستند و در بیشتر مواقع حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دارند که در این
سیستمها ارزیابی و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه بسیار دشوار است .با توجه به صفحۀ پراکندگی بافت تاریخی یزد
مشکل  )1در نرمافزار میکمک ،پراکنش عوامل نشان میدهد سیستم از نوع پایدار است.
متغیرهای تعیینکننده یا تأثیرگذار :با توجه به شناسایی سیستم بهعنوان سیستم پایدار ،بیشتر عوامل تأثیرگذار با درجۀ
باال در منتهی علیه نمودار در سمت شمال غربی وجود دارند .این متغیرها که بیشترین تأثیر را بر کل سیستم میگذارند،
شامل میزان وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی ،الگوی مصرف ،قیمت نفت ،میزان مهاجرت و سرمایۀ اجتماعی
هستند.
متغیرهای دووجهی :این متغیرها دارای دو ویژگی مشترک تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیاد هستند و هر عملی روی این
متغیرها انجام شود ،در سایر متغیرها نیز واکنش و تغییر ایجاد میکند .این متغیرها به دو دستۀ متغیرهای ریسک و
متغیرهای هدف دستهبندی میشوند.
متغیرهای ریسک :در نزدیکی خط قطری ناحیۀ شمال شرقی قرار دارند و ظرفیت زیادی برای تبدیلشدن به بازیگران
کلیدی سیستم دارند که شامل توان رقابتپذیری بینالمللی و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستند.
متغیرهای هدف :در زیر خط قطری و در ناحیۀ شمال شرقی صفحه قرار دارند .این متغیرها نتایج تکاملی سیستم و
نمایانگر اهداف ممکن در یک سیستم هستند .متغیر خدمات و زیرساختهای صنعت گردشگری از این نوع است.
متغیرهای تأثیرپذیر :این متغیرها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار دارند و میتوان آنها را متغیرهای نتیجه نیز
نامید .این متغیرها از تأثیرپذیری بسیار زیاد و از تأثیرپذیری بسیار کم در سیستم برخوردار هستند .رویکردها و
سیاستهای بخش گردشگری ،جهانیشدن ،تحوالت فناوری ،تعامالت و روابط بینالمللی و توسعۀ انرژیهای پاک و نو
از این نوع متغیرها هستند.
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متغیرهای مستقل :این متغیرها دارای تأثیرپذیری و تأثیرگذاری کم هستند و در قسمت جنوب غربی نمودار قرار دارند
که شامل مشارکت و جایگاه مردم در نظام مدیریتی و سیاسی ،گسترش تروریسم در منطقه ،تغییرات اقلیمی و نرخ رشد
جمعیت هستند.
متغیرهای تنظیمی :در نزدیکی مرکز ثقل نمودار قرار دارند .این متغیرها حالت تنظیمی دارند و گاهی بهعنوان اهرمی
ثانویه عمل میکنند .بسته به سیاستهای کالن درخصوص اهداف توسعه ،این متغیرها توانایی ارتقا به متغیرهای اثرگذار،
متغیرهای هدف و ریسک را دارند .قدرتهای اقتصادی نوظهور ،تحریم ،نرخ باسوادی و جذب سرمایهگذاری از این نوع
متغیرها بهشمار میروند.
نرمافزار میکمک برای محاسبۀ اثرهای غیرمستقیم ،ماتریس را چند بار به توان میرساند؛ بنابراین جمع اعداد
متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر غیرمستقیم چندرقمی میشود که مقایسۀ آن با روابط مستقیم دشوار است .برای رفع این
مشکل ،نرمافزار روابط عوامل مستقیم و غیرمستقیم را در مقیاس  28هزار ارائه میکند .پس مجموع اثرگذاری و
اثرپذیریها  28هزار محاسبه شده است و سهم هرکدام از عوامل این عدد نشاندهندۀ سهم آن از کل سیستم است11 .
متغیر از نظر روابط مستقیم و غیرمستقیم بررسیشده است که روابط از هر نوع ،بنا بر داشتن بیشترین سهم رتبهبندی
میشوند .متغیرهایی که بیشترین رتبه را کسب کردهاند ،میزان وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی ،توان رقابتپذیری
بینالمللی و الگوی مصرف هستند که در جدول  1و شکل  9آمدهاند.
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ﺟدول  .4عوامل کلﯿدي بﺎ بﺎالتﺮین رتبه بﺮاسﺎس روابط مستقﯿم و غﯿﺮمستقﯿم
غﯿﺮمستقﯿم

تأثﯿﺮپذیﺮي

غﯿﺮمستقﯿم

تأثﯿﺮگذاري

مستقﯿم

تأثﯿﺮپذیﺮ

131

تحوالت فناوری

102

111

مستقﯿم

101

جهانیشدن

102

توان رقابتپذیری
بینالمللی
الگوی مصرف

111

تأثﯿﺮگذاري

321

تعامالت و روابط
بینالمللی

119

میزان وابستگی درآمد
دولت به اقتصاد نفتی

319

تعامالت و
روابط
بینالمللی
تحوالت
فناوری
جهانیشدن

111

رتبه

متﻐﯿﺮ

متﻐﯿﺮ

متﻐﯿﺮ

متﻐﯿﺮ

میزان وابستگی درآمد
دولت به اقتصاد نفتی

2

توان رقابتپذیری
بینالمللی
الگوی مصرف

111
111

1
9

شکل  .3تأثﯿﺮات عوامل کلﯿدي بﺮاسﺎس روابط مستقﯿم و غﯿﺮمستقﯿم

سنﺎریوﻫﺎي بﺎﻓت تﺎریخی یزد
وضعیتهای احتمالی آیندۀ بافت تاریخی یزد با توجه به عوامل کلیدی تعیینشده در رابطه با حفاظت و توسعۀ بافت
تاریخی شناسایی شدند .بر این اساس کاهش یا افزایش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی ،افزایش یا کاهش توان
رقابتپذیری بینالمللی و اصالح یا افزایش تمایل به مصرف بهعنوان عدمقطعیتهای توسعۀ بافت تاریخی تعیین شدند؛
بنابراین سناریوها بهتفکیک دوگانههای عوامل کلیدی در جدول  3آمدهاند.
ﺟدول  .4سنﺎریوﻫﺎي آیندة بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮ یزد بﺮاسﺎس عوامل کلﯿدي منتخب
سنﺎریوﻫﺎ
سناریوی اول
سناریوی دوم
سناریوی سوم
سناریوی چهارم
سناریوی پنجم
سناریوی ششم
سناریوی هفتم
سناریوی هشتم

مﯿزان وابستگی درآمد دولت به اقتصﺎد نفتی
کاهش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی
کاهش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی
کاهش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی
کاهش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی
افزایش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی
افزایش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی
افزایش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی
افزایش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی

دوگﺎنهﻫﺎي عوامل کلﯿدي
مﯿزان توان رقﺎبتپذیﺮي بﯿنالﻤللی
افزایش توانایی رقابتپذیری بینالمللی
افزایش توانایی رقابتپذیری بینالمللی
کاهش توان رقابتپذیری بینالمللی
کاهش توان رقابتپذیری بینالمللی
افزایش توانایی رقابتپذیری بینالمللی
افزایش توانایی رقابتپذیری بینالمللی
کاهش توان رقابتپذیری بینالمللی
کاهش توان رقابتپذیری بینالمللی

الگوي مصﺮف
اصالح الگوی مصرف
افزایش تمایل به مصرف
اصالح الگوی مصرف
افزایش تمایل به مصرف
اصالح الگوی مصرف
افزایش تمایل به مصرف
اصالح الگوی مصرف
افزایش تمایل به مصرف
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منطق سنﺎریو و آثﺎر آن بﺮ بﺎﻓت تﺎریخی یزد
بدون درنظرگرفتن منطق سناریو ،تصمیمگیرندگان نمیتوانند باورپذیربودن سناریو ممیزان امکان رخداد و میزان سازگاری
سناریو) را بپذیرند .در این مرحله بر پا یۀ محورهای سناریو مکاهش یا افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی،
کاهش یا افزایش توان رقابتپذیری بینالمللی ،اصالح یا افزایش الگوی مصرف) به بررسی وضعیتهای احتمالی دیگر
عوامل کلیدی میپردازیم؛ بهطوریکه با درنظرداشتن وضعیت احتمالی یک عامل ،ارتباطات و تأثیرات احتمالی واردشده
به دیگر عوامل بررسی میشود .در این بین به معیارهای باورپذیربودن ،تمایز ،سازگاری ،تأثیرگذاری در تصمیم و چالش
مدلانگیز و همکاران )183 :2913 ،تأکید شده است .منطق سناریو که ابعاد کالن اقتصادی و اجتماعی را شامل میشود
بهصورت علی و معلولی روی ارکان شهرسازی بافت تاریخی یزد تأثیرگذار است که در ادامۀ سناریوهای بافت تاریخی یزد
تدوین شده است.
سناریوی اول :در این سناریو پیشرانها بهصورت کاهش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی ،افزایش توانایی
رقابتپذیری بینالمللی و اصالح الگوی مصرف هستند .این سناریو خوشبینانهترین سناریو برای بافت تاریخی است.
عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه در این سناریو در وضعیت مطلوب قرار دارند .در این سناریو بستر مناسبی در حوزههای
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی وجود دارد .رونق این عوامل بر چگونگی حفاظت از بافت تاریخی تأثیر مثبتی دارد.
در این سناریو ارزشهای ملموس و ناملموس میراثی حفاظت شدهاند .حفاظت امری اجتنابناپذیر است .پس احترام به
ارزشهای تاریخی در اولویت قرار دارد .در این سناریو ،بافت تاریخی بهعنوان مرکز شهر در سازمان فضایی آن مؤثر واقع
شده است .برای احترام به مقیاس انسانی ،حرکت سواره در کوچه و گذرهای بافت تاریخی وجود ندارد .ارزشهای
فرهنگی جایگاه ویژهای در برنامهریزی بافت تاریخی کسب کردهاند و فعالیتهای تاریخی مورد توجه واقع شدهاند که
نشاندهندۀ هویت خاص بافت تاریخی یزد است .کاهش وابستگیهای نفتی و افزایش توان رقابتپذیری باال و تأثیرات
مثبت دیگر عوامل کلیدی مؤثر ،موجب رونق ابعاد اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی در بافت تاریخی شده است .ازاینرو
فعالیتهای فرهنگی حفظشده و گروههای خالق جامعه و ساکنان اصلی بافت تاریخی جذب شدهاند .بنا بر تأکید
موضوعات زیستمحیطی و مدیریت بحرانهای آب و خشکسالی و همچنین توسعۀ انرژیهای پاک و نو ،بافت تاریخی
همزیستی خود را با طبیعت شکننده ادامه داده است.
سناریوی دوم :کاهش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی ،افزایش توانایی رقابتپذیری بینالمللی و افزایش تمایل
به مصرف ،محورهای مشخصشده در این سناریو هستند .در این سناریو صنعت گردشگری ،شاهد جذب سرمایهگذاری و
افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم .این عوامل موجب اقتصادیشدن فضای بافت تاریخی میشود و
از آنجا که الگوی مصرف و استفادۀ بهینه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد ،اقتصادیشدن در بافت تاریخی بر حفاظت تأثیر
منفی دارد .توجه نکردن به الگوی مصرف و اقتصاد گردشگری در بافت تاریخی ،همزیستی با طبیعت در این بافت را به
خطر انداخته است .عملکردهای با ارزش تاریخی با اهداف اقتصادی و گردشگری حفاظت شدهاند .بافت تاریخی بهعنوان
مرکز اقتصادی دارای پویایی و سرزندگی است که در آن ،گروههای دارای کسبوکار مرتبط به گردشگری جذب شدهاند.
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سناریوی سوم :محورهای این سناریو ،کاهش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی ،کاهش توانایی رقابتپذیری
بینالمللی و اصالح الگوی مصرف هستند .در این سناریو ،خدمات بهدلیل بستر مناسب اقتصادی توسعه یافتهاند .توسعۀ
اقتصاد غیرنفتی ،توسعۀ خدمات و زیرساختهای گردشگری در بافت تاریخی را به همراه دارد .این در حالی است که
تعامالت و روابط بینالمللی در شرایط مناسبی قرار ندارند .توجه به اصالح الگوی مصرف نیز از دیگر عوامل کلیدی مؤثر
است؛ بنابراین ،در بافت تاریخی یزد خدمات گردشگری متنوعی وجود دارد .بااینحال حفاظت در این بافت امری الزامی
است .اگرچه فعالیتهای گردشگری توسعه پیداکرده است ،حفظ ارزشهای فرهنگی و عملکردهای مرتبط با آن نیز وجود
دارد .با توجه به فضای مناسب حفاظت ،توجه به موضوعات زیستمحیطی در بافت تاریخی اهمیت پیدا کرده است و
شاهد همزیستی با محیط هستیم .از اینرو بافت تاریخی ،گروههای مختلف جامعه را به سمت خود جذب کرده است.
سناریوی چهارم :پیشرانها در این سناریو دارای محورهای کاهش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی ،کاهش
توانایی رقابتپذیری بین المللی و افزایش تمایل به مصرف هستند .در این سناریو فضای اقتصادی کشور بهسمت کاهش
وابستگی اقتصاد نفتی حرکت کرده است و از طرفی با توجه به توسعۀ تروریسم در منطقه و وجود تنشهای بینالمللی،
سیاستهای گردشگری مناسب عمل نمیکنند؛ بنابراین در بافت تاریخی ،رونق اقتصادی و اجتماعی زمینهگرا وجود دارد.
جریان زندگی و سبک زندگی خاص بافت تاریخی ،توسعه پیدا کرده است و حفاظت در این بافت وجود دارد .براساس رفع
نیازهای امروزی در بافت تاریخی ،احترام شایسته نسبت به این بافت وجود ندارد ،اما با توجه به وجود تمایالت مصرفی،
بحران آب و خشکسالی حفاظت شایسته دچار چالش شده است .با درنظرداشتن شرایط مناسب اقتصادی و جذب
سرمایهگذاری ،عملکردهای نو جای خود را به عملکردهای سنتی دادهاند و بافت تاریخی دارای گروههای مختلف
اجتماعی شده است.
سناریوی پنجم :در این سناریو افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی ،افزایش توانایی رقابتپذیری بینالمللی
و اصالح الگوی مصرف وجود دارد .با افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی ،بسترهای اقتصادی روندی نزولی
پیدا خواهند کرد که این خود موجب وضعیت نامناسب اقتصاد در بافت تاریخی میشود .وضعیت نامناسب اقتصادی ،روی
حفاظت تأثیرگذار است ،اما توان رقابتپذیری بینالمللی موجب ایجاد روابط مناسب با دیگر کشورها شده و ارتباط با
محیطزیست افزایش یافته است .از اینرو توجه به همزیستی با طبیعت مورد احترام واقع میشود که یکی از ارزشهای
مهم بافت تاریخی است.
سناریوی ششم :محورها در این سناریو ،افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی ،افزایش توانایی رقابتپذیری
بینالمللی و افزایش تمایل به مصرف هستند .در این سناریو بهدلیل افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی و
عوامل مؤثر دیگر ،وضعیت اقتصاد مناسب نیست ،اما توان رقابتپذیری بینالمللی فرصتهای بسیاری برای بافت تاریخی
بهوجود آورده است؛ بنابراین توجه به حفاظت بافتهای تاریخی در اولویت کمتری نسبت به مسائل اقتصادی قرار دارد .در
این سناریو حفاظت بهطور مناسب انجام نمیشود ،اما همچنان احترام به ارزشهای بافت تاریخی وجود دارد.
سناریوی هفتم :افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی ،کاهش توانایی رقابتپذیری بینالمللی و اصالح الگوی
مصرف ،محورها را در این سناریو تشکیل میدهند .در این سناریو وضعیت اقتصادی جامعه بحرانی است .بهدلیل
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بحرانیبودن وضعیت اقتصادی ،حوزههای دیگر نیز تحت تأثیر قرار میگیرند .از اینرو حفاظت و احترام به بافت با ارزش
تاریخی وجود ندارد .وضعیت فرهنگی و عملکردهای آن حفاظت نشده و بافت تاریخی گروههای کمدرآمد جامعه را جذب
کرده است ،اما بهدلیل توجه به عوامل زیستمحیطی در این سناریو ،همزیستی با محیطزیست برای بافت تاریخی مناسب
بوده است.
سناریوی هشتم :افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی ،کاهش توانایی رقابتپذیری بینالمللی و افزایش
تمایل به مصرف محورهای این سناریو هستند .در این سناریو که بدبینانهترین سناریو است ،عوامل مؤثر بر توسعۀ بافت
تاریخی در وضعیت بحرانی قرار دارند و درنتیجه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی در بافت تاریخی سیر
قهقرایی دارد .حفاظت بهدلیل توجهنکردن به ارزشهای فرهنگی وجود ندارد و بافت تاریخی ،جاذب گروههای کمدرآمد
جامعه و مهاجران خارجی است.
هریک از مؤلفههای موجود در فضای سناریوها رخدادهای و واکنشهایی را دربردارند .در جدول  1به بررسی وضعیت
مؤلفههای بافت تاریخی یزد در سناریوهای موجود پرداخته شده است؛ برای مثال ،در سناریوی اول تمام مؤلفهها در
وضعیت مناسبی قرار دارند؛ بنابراین سناریوی اول خوشبینانهترین سناریو است و در سناریوی دوم وضعیت حفاظت و
همزیستی با محیط مناسب نبوده است ،اما دیگر مؤلفهها دارای وضعیت مناسبی هستند.
ﺟدول  .4وضعﯿت مؤلفهﻫﺎي بﺎﻓت تﺎریخی یزد در سنﺎریوﻫﺎ
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نتﯿجهگﯿﺮي
برنامهریزی در محیط با عدمقطعیتهای بسیار ،به روشهای جدیدی نیاز دارد .امروزه روشهای سنتی برنامهریزی جای
خود را به روشهای آیندهپژوهی دادهاند ،اما نبود سازوکار دقیق استفاده از روشها در برنامهریزی برای بافتهای تاریخی
از خألهای موجود است .بافتهای تاریخی شهرها ،بافتهایی باهویت و منحصربهفرد هستند که بهطور گسترده مورد
احترام واقع میشوند ،اما توجهنکردن به ارزشهای این بافتها یا نبود برنامههای مناسب در مواجهه با آنها از دیگر

030

پژوﻫﺶﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي بﺮنﺎمهریزي شهﺮي  ،دورة  ،9شﻤﺎرة  ،2تﺎبستﺎن 0011

چالشهای مطرحشده است؛ بهویژه این بافتها از طرف نهادهای بینالمللی مانند یونسکو مورد تکریم واقع شدهاند.
درمجموع این تحقیق با درنظرداشتن چالشهای مطرحشده ،به آیندهپژوهی در بافت تاریخی پرداخت.
اولین گام برای انجام آیندهپژوهی ،شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه است .این عوامل ،وضعیت آیندۀ اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و زیستمحیطی را به تصویر میکشند؛ وضعیتهایی که بر چگونگی اجرای برنامهها در بافت تاریخی
تأثیرگذار هستند .پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش پویش محیطی ،به شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر حفاظت و
توسعۀ بافت تاریخی یزد پرداخت .نتایج نشان میدهد بافت تاریخی شهر یزد دارای  11عامل کلیدی است .اثرگذاری و
اثرپذیری این عوامل با قرارگیری در ماتریس  11×11و با روش اثر متقابل بهوسیلۀ افراد متخصص بررسی شد .یافتههای
حاصل از روش تأثیر اثر متقابل در نرمافزار میکمک نشان میدهد سه عامل وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی ،توان
رقابتپذیری بینالمللی و نیز الگوی مصرف تأثیرگذارترین عوامل کلیدی برای توسعۀ بافت تاریخی هستند که بهتبع
آنها هشت سناریو برای آیندۀ بافت تاریخی تدوین شد .فضاهای تعریفشدۀ هر سناریو روی مؤلفههای بافت تاریخی
تأثیرگذارند .این عوامل دارای وضعیتهای احتمالی و عدمقطعیتها در آینده هستند .با توجه به وضعیت احتمالی هریک
از مهمترین عوامل کلیدی و تأثیر آن بر عوامل دیگر و همچنین با درنظرداشتن منطق هر سناریو ،فضای آن سناریو
تدوین شد .هریک از سناریوها دارای فضاهای مختلف برگرفته از وضعیت احتمالی عوامل کلیدی است .این وضعیتهای
احتمالی روی مؤلفههای برنامهریزی برای بافت تاریخی تأثیرگذار است که با بررسی این تأثیرات ،آثار و پیامدهای هر
سناریو در مؤلفههای حفاظت ،دسترسی ،عملکردی ،کالبدی ،اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،محیط زیستی و انسانی ارائه
شد.
براساس مسیر طیشده در این تحقیق و نتایج آن ،پیشنهاد میشود نخست ،روشهای جدید آیندهپژوهی مناسب
بافتهای تاریخی ارائه شوند؛ چرا که وجود روشهای آیندهپژوهی خاص بافت تاریخی میتواند مواجهه و حفاظت از این
بافتهای با ارزش تاریخی را کاراتر کند .دوم ،با توجه به روشها و فرایند استفادهشده در این تحقیق ،بافتهای تاریخی
دیگر بررسی شوند تا آیندهپژوهی برای بافتهای تاریخی در سطح کشور صورت گیرد .سوم ،توسعه و تدوین فرایند
آیندهپژوهی زمینهگرا برای بافتهای تاریخی تا بتوان با توجه به مالحظات و ساختار برنامهریزی کشور نتایج روشنتری
بهدست آورد .همچنین با توجه به فرایند آیندهپژوهی زمینهگرا ،مطلوبترین روش را برای حفاظت آیندهمحور در
بافتهای تاریخی اتخاذ کرد .چهارم ،بازنگری و بررسی طرحهای توسعه و حفاظتی برای بافتهای تاریخی با نگاه
آیندهپژوهی صورت پذیرد تا بتوان طرحهای توسعه و حفاظتی را با رویکردهای آیندهمحور تهیه کرد.
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